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  دفع شبهة حديث 

هدعلُّوا بضا ال تابتك لَكُم بابٍ أَكْتتونِي بِكائْت  
  

  

  

 ادإ ا   

  أمحد بن عودة بن سالمة العمراين

  مرحلة الدكتوراه ، قسم السنة طالب يف 

  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ، جامعة القصيم  

   وزارة التعليم العايل، اململكة العربية السعودية
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  دفع شبهة حدیث اْئُتوِني ِبِكتَاٍب َأْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا َال َتِضلُّوا َبْعَدهُ 

  أحمد بن عودة بن سالمة العمراني

اإلسالمیة ، جــــامعة القـــصیم ، وزارة قســـم السنة ، كلیة الشریعة والدراسات 

  التـــعلیم العـــالي، المملكة العربیة السعودیة

 123ahm456@gmail.comالبرید االلكتروني: 

  الملخص :

"اْئُتوِني ِبِكتَاٍب  ملسو هيلع هللا ىلصیتكلم البحث عن الشبهة التي أوردت على حدیث النبي 

َأْكُتْب َلُكْم ِكَتاًبا َال َتِضلُّوا َبْعَدهُ"، والرد علیها من كالم أهل العلم، مع ذكر 

فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم عموما، وفضائل عمر بن الخطاب رضي اهللا 

عنه خصوصًا لتعرضهم علیه في هذه الشبهة، وتتلخص شبهة هذا الحدیث في 

  شبهتین: 

اتهام الصحابة رضي اهللا عنهم بالتعالي على مقام النبوة ومنعهم النبي  األولى:

  من أداء رسالته.  ملسو هيلع هللا ىلص

 ملسو هيلع هللا ىلصالثانیة: دعوى بعضهم أن الصحابة رضي اهللا عنهم اتهموا النبي 

  بالتخریف. 

أراد  ملسو هيلع هللا ىلصوقد وردت هذه الشبه عن بعض الشیعة وغیرهم، ویزعمون أن النبي 

وأن المقصود بذلك عندهم النص على بالكتاب النص على الخلیفة من بعده، 

، والجواب عن هاتین ملسو هيلع هللا ىلصعلي بن أبي طالب رضي اهللا عنه خلیفة بعده 

الشبهتین بأجوبة عدة، منها كمال الدین، وعصمة اهللا لنبیه من أن یمنعه أحد 

من تبلیغ دین اهللا، وأن ما همَّ بكتابته لم یكن وحیًا ألنه لو كان كذلك لما 

الصحابة توقفوا عن إحضار الكتاب إشفاقًا علیه في أعرض عن كتابته، وأن 

   مرضه، إلى غیر ذلك من األجوبة المفصلة. 

  : شبهة حدیث ، ایتوني بكتاب ، أَهَجر .الكلمات المفتاحیة

  

  



      
  

 ١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

Suspicion demurral of the hadith of 

I want to write a book that you don't mislead after. 

Ahmed bin Odeh bin Salama al-Amrani 

Al-Sunna Department- Faculty of Shari'a and Islamic 

Studies, University of Qassim, Ministry of Higher 

Education, Saudi Arabia 

Email: 123ahm456@gmail.com 

Abstract: 

The research discusses of the suspicion on the prophet's 

hadith, "My trust in a book that I write to you as a book that 

you do not mislead after", to answer it from the words of 

the people of science while mentioning the virtues of the 

companions May Allah be pleased with him, and the virtues 

of Omar bin Al-Taliqah May Allah be pleased with him. 

The first: to accuse the companions May Allah be pleased 

with them of marginalization of the prophecy and to prevent 

the Prophet Muhammed All Prayers and Blessings of Allah 

be upon him from performing his message. 

Two: some of them claim that the companions May Allah 

be pleased with them accused the Prophet Muhammad's 

All Prayers and Blessings of Allah be upon him distortion 

of the meaning. 

This resemblance was received from some Shi 'ah and 

others, and they claim that the Prophet Muhammad All 

Prayers and Blessings of Allah be upon him wants the 

book to state the caliph thereafter. According to them, it is 
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meant to stipulate Ali ibn Abi Talib May Allah be pleased 

with him as a calife after him and the answer to these 

suspicions with several answers including Kamaluddin, and 

the resurrection of Allah to Nabih preventing anyone from 

communicating the religion of Allah. Besides, he was 

interested in writing wasn't alive because if it were. That 

the companions stopped bringing the book to pity with his 

illness, to other detailed answers. 

Keywords: Suspicion of hadith, give me a book, 

abandoned. 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  مقدمة: 

وعلى آله  ،والصالة والسالم على سید األولین واآلخرین ،الحمد هللا رب العالمین

   ،،، ، أما بعد وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى یوم الدین

 ،وٕانزال القرآن الكریم علیه ملسو هيلع هللا ىلصفقد من اهللا على هذه األمة بإرسال محمد 

َوَما  :قال تعالى ،من القرآن والسنة ملسو هيلع هللا ىلصوأوجب علیهم األخذ بما جاء به 

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنْ    .)١(ُه َفانتَُهوا  َواتَُّقوا اهللاََّ  إِنَّ اهللاََّ َشِديُد اْلِعَقاِب آَتاُكُم الرَّ

 ۞َوَما َينطُِق َعِن اْهلََوٰى    :قال تعالى ،وجزء من الوحي ،والسنة قسیمة القرآن

  . )٢(◌ٰ إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى

ُقْل  خذ بها سبب للهدایة كما قال تعالى:األو  ،وهي تفسر القرآن وتوضحه

ُسوَل   ْوا َفإِنَأطِيُعوا اهللاََّ َوَأطِيُعوا الرَّ ا َوَعَليُْكم ُمحَِّل  َما َعَليْهِ  َفإِنََّام  َتَولَّ َوإِن  ُمحِّْلتُمْ  مَّ

ُسوِل إِالَّ اْلبََالُغ املُْبِنيُ َومَ ُتطِيُعوُه َهتْتَُدوا    . )٣(ا َعَىل الرَّ

 ومختلفولذلك حاول أعداء الدین قدیمًا وحدیثًا الطعن في السنة بشتى الطرق 

او في تدوینها وما  ،بالقدح في حملتها من الصحابة ومن بعدهم ،األسالیب

مع سلسلة تطول من شبهات تتهافت أمام  ،أو في أحادیث بعینها  ،صنف فیها

  بهات . األئمة األعالم الذین وقفوا سدًا منیعًا أمام هذه الش

 هذا الحدیث محل الدراسة، وهو ،ومن األحادیث التي تلقفها أهل األهواء والبدع

غلبه  ملسو هيلع هللا ىلص فیه قول عمر: إن النبيحدیث ابن عباس رضي اهللا عنهما والذي 

   الوجع، وعندنا كتاب اهللا حسبنا.
                                                           

 ٧الحشر:   ١)(

 ٣النجم:  ٢)(

 ٥٤النور: ) ٣(
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عدم بأن الصحابة رضي اهللا عنهم تطاولوا على مقام النبوة،  فیه والذین ادعوا

 ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب، واتهموا النبي حین أمرهم بإحضار  ملسو هيلع هللا ىلصاستجابتهم للنبي 

  َهَجر.  قد بالهذیان وأنه

إن  الجواب هن هذه الشبه باإلجمال والتفصیل وسیتبین من خالل هذا البحث

  أنه لیس لهم في هذا الحدیث حجة ال من قریب وال من بعید. ، و شاء اهللا

  ل والعمل .وأسأل اهللا اإلعانة والتسدید في القو

  مشكلة البحث:

  تتلخص في اإلجابة على األسئلة التالیة:

 واجبًا علیه أم مستحبًا؟ ملسو هيلع هللا ىلصهل ما أراد أن یكتبه النبي  -١

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصهل عصى الصحابة رضي اهللا عنهم أمر النبي  -٢

 هل تجرأ الصحابة على مقام النبوة؟ -٣

  أهمیة البحث:

عن عمر عن الصحابة رضي اهللا عنهم عمومًا، و دفع التهمة  -١

 في كتم ما ُأرید كتابته. خصوصاً  رضي اهللا عنه

 .بیان فقه الحدیث كما فهمه أئمة السنة -٢

  الدراسات السابقة: 

  وقفت على بعض الدراسات السابقة التي أفردت البحث في هذا الحدیث وهي:

بحث بعنوان: حدیث "ائتوني بكتاب ... مفهومه وداللته" دراسة وتحلیل ألستاذ 

المساعد/ كریم نجم خضر، مجلة جامعة كركوك/ الدراسات اإلنسانیة، المجلد 
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. وتناول الحدیث من جوانب متعددة  ٢٠١٢/ السنة السابعة ١السابع / العدد

  بحث واحد. وتطرق إلى الشبهات في حق الفاروق رضي اهللا عنه في م

حدیث (ائتوني أكتب لكم كتابًا ال تضلوا بعدي) شبهات وردود، بحث بعنوان: 

بحث مقدم لمؤتمر االنتصار للصحیحین المنعقد لألستاذ المشارك/ قاسم غنام، 

م، بكلیة الشریعة بالجامعة األردنیة، وهو بحث ١٥/٧/٢٠١٠- ١٤في الفترة من 

فحة، وتطرق إلى بعض مختصر ، یقع البحث كامًال في ستة عشر ص

  الشبهات باختصار.

وتختلف دراستي لهذا الحدیث أنني خصصت البحث فیه عن الشبهات الواردة 

على هذا الحدیث، واجتهدت على جمعها في بحث واحد حتى یسهل الرجوع 

دفع الشبهات الواردة علیه باإلجمال والتفصیل، وجمعت ما تفرق من إلیها، و 

   لهذه الحدیث، مستنبطًا منها ما یدفع تلك الشبهات.  الردود في شروحات العلماء

  منهج البحث: 

االستقصائي
)١(

من خالل جمع الشبهات حول هذا الحدیث وردود العلماء   

واالستنباطي ثم التحلیلي ،علیها
)٢(

واستنباط خالل توضیح هذه الشبهات  من  

  الرد علیها.

                                                           

وهو تتبع األمو الجزئیة للمسألة محل البحث، والتتبع لما یعرض لها. ( انظر البحث ) ١(

هـ، توزیع ١٤٣٣تألیف د. عبد العزیز الربیعة، الطبعة السادسة   ١/١٧٩العلمي 

والمقصود هنا جمع الشبهات الواردة على هذا الحدیث، وبیان ردود مكتبة العبیكان) 

  أهل العلم علیها.

وهو یقوم على التأمل في أمور جزئیة ثابتة الستنتاج أحكام منها. ( المرجع السابق ) ٢(

والمقصود هو استنتاج واستنباط ردود العلماء على الشبهات الواردة بالتأمل  )١/١٧٨

عنهم.  والنظر لهذا الحدیث خصوصا، وعموم األدلة الدالة على فضل الصحابة رضي اهللا
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  طریقة البحث:

من الكتب التسعة إّال إن دعت جمع طرق حدیث الباب وبیان ألفاظه  -١

 الحاجة إلى الخروج عنها.

 والرد علیها. ،جمع الشبهات حول هذا الحدیث -٢

   اشتمل البحث على مقدمة وتمهید وثالثة مباحث وخاتمة. خطة البحث:

ومنهج  والدراسات السابقة : فقد اشتملت على مشكلة البحث وأهمیتهالمقدمةأما 

   البحث والخطة.

واإلشارة إلى مناقب عمر رضي  ،فضل الصحابة وثناء اهللا علیهمفیه  :تمهیدوال

 اهللا عنه.

  .تخریج الحدیث فیه : المبحث األولو 

على مقام النبوة  بالتعالي رضي اهللا عنهم الصحابة اتهام فیه المبحث الثاني:و 

 والجواب عنها.  من أداء رسالته ملسو هيلع هللا ىلصومنعهم النبي 

النبي اتهموا  رضي اهللا عنهمدعوى بعضهم أن الصحابة  فیه المبحث الثالث:و 

  والجواب عنها.بالتخریف  ملسو هيلع هللا ىلص

   فیها أهم النتائج من هذا البحث. :الخاتمة

  الفهارس
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  لتمهید : ا

من المعلوم أن خیر البشر األنبیاء والمرسلون صلوات اهللا وسالمه وبركاته 

، وأمته هي خیر األمم، كما  ملسو هيلع هللا ىلصعلیهم، وخیرهم وسیدهم خاتمهم نبینا محمد 

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن  قال اهللا عز وجل: ُكنتُْم َخْريَ ُأمَّ

  .ملسو هيلع هللا ىلصوخیر هذه األمة أصحاب رسول اهللا ، )١( املُْنَكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِّ 

َظَر ِيف ُقُلوِب اْلِعبَاِد ، َفَوَجَد َقْلَب إِنَّ اهللاَ نَ قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنه: 

ٍد  َخْريَ ُقُلوِب اْلِعبَاِد ، َفاْصَطَفاُه لِنَْفِسِه ، َفاْبتََعثَُه بِِرَساَلتِِه ، ُثمَّ َنَظَر ِيف ُقُلوِب  ملسو هيلع هللا ىلصُحمَمَّ

ٍد ، َفَوَجَد ُقُلوَب أَْصَحابِِه َخْريَ ُقُلوِب  اْلِعبَاِد ، َفَجَعَلُهْم ُوَزَراَء اْلِعبَاِد َبْعَد َقلِْب ُحمَمَّ

    )٢(.  َنبِيِِّه ، ُيَقاتُِلوَن َعَىل ِدينِهِ 

في سنته عموما أو  ملسو هيلع هللا ىلصورسوله الكریم  ،وقد أثنى اهللا علیهم في كتابه العزیز

ُلوَن ِمَن قال تعالى ُمثنًیا علیهم: ﴿  ،على أفراد منهم خصوصاً  ابُِقوَن اْألَوَّ َوالسَّ

ِذيَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ َهلُْم املَُْهاِجِريَن وَ  اْألَْنَصاِر َوالَّ

تََها اْألَْهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ  ، وقال تعالى )٣(﴾  َجنَّاٍت َجتِْري َحتْ

ًعا : ﴿ اِر ُرَمحَاُء َبيْنَُهْم َتَراُهْم ُركَّ اُء َعَىل اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد َرُسوُل اهللاَِّ َوالَّ ُحمَمَّ

                                                           

 .  ١١٠آل عمران: ) ١(

الناشر: جمعیة المكنز  ،)٣٦٧٠) برقم: (٨٣٧/  ٢أحمد في "مسنده" (أخرجه ) ٢(

الحاكم في "مستدركه" و  ،م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١لطبعة: األولى، ادار المنهاج -اإلسالمي

یتجلى اهللا لعباده في اآلخرة عامة باب كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا تعالى عنهم ، 

 وقال الحاكم : ،لبنان –بیروت  -الناشر: دار المعرفة ، )٧٨/  ٣(،وألبي بكر خاصة

ْسَناِد، َوَلْم ُیَخرَِّجاُه .  َهَذا َحِدیٌث َصِحیُح اْإلِ

 ١٠٠التوبة: ) ٣(



      
  

 ٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

ًدا َلَقْد َرِيضَ اهللاَُّ َعِن املُْْؤِمنَِني إِْذ ُيبَايُِعوَنَك َحتَْت ، وقال تعالى : ﴿)١(﴾ ُسجَّ

َجَرةِ    .)٢(﴾ الشَّ

  

ِذيَن (( ملسو هيلع هللا ىلصوفي الحدیث یقول النبي  ِذيَن َيُلوَهنُْم، ُثمَّ الَّ َخْريُ النَّاِس َقْرِين، ُثمَّ الَّ

من  ملسو هيلع هللا ىلصوقد حذر النبي  ،فهم خیر القرون على اإلطالق   )٣()) َيُلوَهنُمْ 

َال َتُسبُّوا التعرض لهم بالتنقص أو السب والقدح فقال علیه الصالة والسالم ((

    )٤())َق ِمثَْل ُأُحٍد َذَهبًا، َما َبَلَغ ُمدَّ أََحِدِهْم َوَال َنِصيَفهُ َأْصَحاِيب، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنفَ 

                                                           

 ٢٩الفتح: ) ١(

 ١٨الفتح: ) ٢(

أخرجه البخاري في "صحیحه" كتاب الشهادات ، باب ال یشهد على شهادة جور إذا ) ٣(

كتاب فضائل الصحابة ، باب فضائل أصحاب و  ،)٢٦٥٢برقم: () ١٧١/  ٣( أشهد

)  ، كتاب الرقاق ، باب ما یحذر من زهرة الدنیا ٣٦٥١) برقم: (٣/  ٥(  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

) ، كتاب األیمان والنذور ، باب إذا قال أشهد ٦٤٢٩) برقم: (٩١/  ٨والتنافس فیها (

بیروت  - دار طوق النجاة الناشر: ، )٦٦٥٨) برقم: (١٣٤/  ٨( باهللا أو شهدت باهللا

ومسلم في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب  ،هـ ١٤٢٢لطبعة: األولى، -

 ،)٢٥٣٣) برقم: (١٨٤/  ٧فضل الصحابة رضي اهللا َتَعاَلى عنهم ثُمَّ الذین یلونهم (

بیروت (مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة في استانبول سنة  -الناشر : دار الجیل 

 هـ) ١٣٣٤

) برقم: ٨/  ٥( .أخرجه البخاري في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب) ٤(

ومسلم في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب تحریم سب الصحابة  ،)٣٦٧٣(

 .)٢٥٤١) برقم: (١٨٨/  ٧رضي اهللا عنهم (



      
  

 ٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

َامِء ، َفإَِذا َذَهبَِت النُُّجوُم َأَتى (( ملسو هيلع هللا ىلصومما جاء في فضلهم قوله  النُُّجوُم َأَمنٌَة لِلسَّ

َامَء َما ُتوَعُد ، َوَأَنا َأَمنٌَة ِألَْصَحاِيب ، َفإَِذا َذَهبُْت َأَتى أَْصَحاِيب َما ُيوَعُدوَن ،  السَّ

تِي َما  تِي ، َفإَِذا َذَهَب َأْصَحاِيب َأَتى ُأمَّ     )١())  ُيوَعُدونَ َوَأْصَحاِيب َأَمنٌَة ِألُمَّ

واآلیات واألحادیث الواردة في فضائلهم عمومًا وما ُخص به بعضهم كاألنصار 

على أفراد  ملسو هيلع هللا ىلصأو ما أثنى به النبي  ،والمهاجرین وأهل بدر وأصحاب الشجرة 

  .كثیرة معلومةمن الصحابة كالخلفاء األربعة وبقیة العشرة وغیرهم 

 ،اهللا علیهم بالقدح والتنقص لمقامهم وقد استهدف أعداء الدین الصحابة رضوان

  كل هذا إلسقاط هذا الدین وخابوا وخسروا . ،وربما رموهم بالردة 

  

یستغلونه بأهوائهم قدحًا في أمیر المؤمنین  –حدیث الباب  –هذا الحدیث و 

 ،وهو هو رضي اهللا عنه ،فاروق هذه األمة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 

فقد بلغ بثناء  ،وسیرته ال تخفى على األعداء فضًال عن المؤمنین الموحدین 

وعدله وحسن سیرته في خالفته ما أغاظ أعداء  ،علیه في حیاته  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

من تبلیغ دعوته وكتابة وصیته  ملسو هيلع هللا ىلصفیزعمون أنه منع النبي  ،الملة والدین 

ویكفي  من أجل أن ال یوصي لعلي رضي اهللا عنه، ،ملسو هيلع هللا ىلصفي آخر حیاته 

هو ف ملسو هيلع هللا ىلصعمر رضي اهللا عنه ما جاء في الثناء علیه من أحادیث المصطفى 

إًِهيا َيا اْبَن اْخلَطَّاِب ، َوالَِّذي َنْفِيس بِيَِدِه ، َما َلِقيََك : ((ملسو هيلع هللا ىلصالذي قال له النبي 

َك  ا َغْريَ َفجِّ ا َقطُّ إِالَّ َسَلَك َفج� يَْطاُن َسالًِكا َفج�   .  )٢())  الشَّ

                                                           

أمان  ملسو هيلع هللا ىلصأخرجه مسلم في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب بیان أن بقاء النبي ) ١(

 )٢٥٣١) برقم:(١٨٣/  ٧( ألصحابه

/  ٤أخرجه البخاري في "صحیحه"  كتاب بدء الخلق ، باب صفة إبلیس وجنوده () ٢(

= )، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي٣٢٩٤) برقم: (١٢٦



      
  

 ٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

بالجنة في أحادیث كثیرة منها صراحة ومنها بالشهادة في  ملسو هيلع هللا ىلصوقد بشره النبي 

ألبي موسى األشعري رضي اهللا عنه لما وقف حارسًا للنبي   ملسو هيلع هللا ىلصسبیله فقال 

ه باجلَنَّةواستأذن إنسان (( ملسو هيلع هللا ىلص ففتحُت له فإذا هو  قال : ،)١())افتْح له وبرشِّ

َصِعَد ُأُحًدا ، َوَأُبو ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِيَّ  َأنَّ ویحدث أنس بن مالك رضي اهللا عنه ، (( ،عمر 

يٌق ،  َبْكٍر َوُعَمُر َوُعثَْامُن ، َفَرَجَف ِهبِْم ، َفَقاَل: اْثبُْت ُأُحُد ، َفإِنََّام َعَليَْك َنبِيٌّ َوِصدِّ

  .  )٢()) َوَشِهيَدانِ 

                                                                                                                                        

)،  كتاب األدب ، ٣٦٨٣) برقم: (١١/  ٥حفص القرشي العدوي رضي اهللا عنه ( =

ومسلم في "صحیحه" كتاب فضائل ، )٦٠٨٥) برقم: (٢٣/  ٨باب التبسم والضحك (

 )٢٣٩٧) برقم: (١١٤/  ٧الصحابة ، باب من فضائل عمر رضي اهللا عنه (

أخرجه البخاري في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب حدثنا الحمیدي ومحمد بن ) ١(

)، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن ٣٦٧٤) برقم: (٨/  ٥عبد اهللا (

)،  كتاب ٣٦٩٣) برقم: (١٣/  ٥خطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي اهللا عنه (ال

)  ، كتاب ٣٦٩٥) برقم: (١٣/  ٥فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان (

)  ، كتاب الفتن ، ٦٢١٦) برقم: (٤٨/  ٨( األدب ، باب نكت العود في الماء والطین

)  ، كتاب أخبار اآلحاد ، ٧٠٩٧برقم: () ٥٤/  ٩باب الفتنة التي تموج كموج البحر (

/  ٩باب قول اهللا تعالى ال تدخلوا بیوت النبي إال أن یؤذن لكم فإذا أذن له واحد جاز (

ومسلم في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل  ،)٧٢٦٢) برقم: (٨٩

 )٢٤٠٣) برقم: (١١٧/  ٧عثمان بن عفان رضي اهللا عنه (

ي "صحیحه كتاب فضائل الصحابة ، باب حدثنا الحمیدي ومحمد بن أخرجه البخاري ف) ٢(

)،  كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن ٣٦٧٥) برقم: (٩/  ٥عبد اهللا (

)  ، كتاب ٣٦٨٦) برقم:(١١/  ٥الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي اهللا عنه (

 .)٣٦٩٩) برقم: (١٥/  ٥( فضائل الصحابة ، باب مناقب عثمان بن عفان



      
  

 ٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

َبيْنَا َأَنا َنائٌِم ، (( ملسو هيلع هللا ىلصبسعة العلم ومتانة الدین فقال  ملسو هيلع هللا ىلصوشهد له النبي 

يِّ َجيِْري ِيف ُظُفِري ، َأْو ِيف َأْظَفاِري ، ُثمَّ  ْبُت َيْعنِي اللَّبََن َحتَّى َأْنُظَر إَِىل الرِّ َرشِ

ْلتَُه؟ َقاَل: اْلِعْلمَ  "َناَوْلُت ُعَمرَ    .   )١()) َفَقاُلوا: َفَام َأوَّ

  

يِْهْم ُقُمٌص ، َفِمنَْها َما َبيْنَا َأَنا َنائٌِم ، َرَأْيُت النَّاَس ُعِرُضوا َعَيلَّ َوَعلَ (( ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

هُ   "َيبُْلُغ الثَّْدَي ، َوِمنَْها َما َيبُْلُغ ُدوَن َذلَِك ، َوُعِرَض َعَيلَّ ُعَمُر َوَعَليِْه َقِميٌص اْجَرتَّ

ينَ  ْلتَُه َيا َرُسوَل اهللاِ؟ َقاَل: الدِّ   .)٢())َقاُلوا: َفَام َأوَّ

وقد ثبت من علمه وفضله ما لم یثبت ألحد غیر أبي بكر رضي اهللا عنه ، 

َقْد َكاَن َيُكوُن  أنه كان یقول : " ملسو هيلع هللا ىلصفعن عائشة رضي اهللا عنها عن النبي 

                                                           

) ، ٨٢) برقم: (٢٧/  ١أخرجه البخاري في "صحیحه" كتاب العلم ، باب فضل العلم () ١(

كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 

) برقم: ٣٥/  ٩()، كتاب التعبیر ، باب اللبن ٣٦٨١) برقم: (١٠/  ٥رضي اهللا عنه (

) برقم: ٣٥/  ٩ا جرى اللبن في أطرافه أو أظافیره () ، كتاب التعبیر ، باب إذ٧٠٠٦(

) برقم: ٤٠/  ٩) ، كتاب التعبیر ، باب إذا أعطى فضله غیره في النوم (٧٠٠٧(

ومسلم ،) ٧٠٣٢) برقم: (٤١/  ٩) ، كتاب التعبیر ، باب القدح في النوم (٧٠٢٧(

/  ٧في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر رضي اهللا عنه (

 )٢٣٩١) برقم: (١١٢

أخرجه البخاري في "صحیحه" كتاب اإلیمان ، باب تفاضل أهل اإلیمان في األعمال ) ٢(

) ، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي ٢٣) برقم: (١٣/  ١(

) ، كتاب التعبیر ، ٣٦٩١) برقم: (١٢/  ٥حفص القرشي العدوي رضي اهللا عنه (

)   ، كتاب التعبیر ، باب جر ٧٠٠٨) برقم: (٣٥/  ٩المنام (باب القمیص في 

ومسلم في "صحیحه" كتاب فضائل  ،)٧٠٠٩) برقم: (٣٦/  ٩القمیص في المنام (

 )٢٣٩٠) برقم: (١١٢/  ٧الصحابة ، باب من فضائل عمر رضي اهللا عنه (



      
  

 ٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

ُثوَن  تِي ِمنُْهْم َأَحٌد َفإِنَّ ُعَمَر ْبَن اْخلَطَّاِب ، )١(ِيف اْألَُمِم َقبَْلُكْم ُحمَدَّ َفإِْن َيُكْن ِيف ُأمَّ

  .)٢(" نُْهمْ مِ 

  

ردًا على  ،هذه إشارة یسیرة إلى بعض فضائل عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 

وكتب  ،من قدح فیه من المبتدعة وأهل األهواء ومن تبعهم في هذا الزمان 

السنة ملیئة بفضائله وفضائل الصحابة رضوان اهللا علیهم مبسوطة معلومة لكل 

یتم النظر لهذا الحدیث وفهمه بمعزل عن ومن الحیف والظلم أن  ،ذي لب 

 ، ملسو هيلع هللا ىلصاألحادیث التي فیها فضائل عمر رضي اهللا عنه ومحبته للنبي 

على اجتهاده في كثیر له  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  وتأیید ،واألحادیث التي وافق فیها الوحي

  من مواقفه رضي اهللا عنه .

  

  

   

                                                           

في نفسه  محدثون : جاء في الحدیث تفسیره: أنهم الملهمون. والملهم هو الذي یلقى) ١(

الشيء فیخبر به حدسا وفراسة، وهو نوع یختص به اهللا عز وجل من یشاء من عباده 

الذین اصطفى، مثل عمر، كأنهم حدثوا بشيء فقالوه . ( النهایة في غریب الحدیث 

 )١/٣٥٠واألثر (

أخرجه مسلم في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر رضي اهللا ) ٢(

 )٢٣٩٨برقم: ( )١١٥/  ٧عنه (



      
  

 ٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

  

  
  
  
  

  املبحث األول

  ختريج احلديث 

  

  

  

   



      
  

 ٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

  المبحث األول: تخریج الحدیث 

  نص الحدیث :

 ١١٤برقم )١/٣٤( باب كتابة العلم ،كتاب العلمأخرج البخاري في صحیحه: 

َحدَّثََنا َیْحَیى ْبُن ُسَلْیَماَن َقاَل: َحدَّثَِني اْبُن َوْهٍب َقاَل: َأْخَبَرِني ُیوُنُس ، َعِن  قال:

ملََّا اْشتَدَّ بِالنَّبِيِّ اْبِن ِشَهاٍب ، َعْن ُعَبْیِد اِهللا ْبِن َعْبِد اِهللا ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: 

تُْب َلُكْم كِتَاًبا َال َتِضلُّوا َبْعَدُه . َقاَل ُعَمُر: إِنَّ النَّبِيَّ َوَجُعُه َقاَل : اْئتُوِين بِكِتَاٍب َأكْ  ملسو هيلع هللا ىلص

َغَلبَُه اْلَوَجُع ، َوِعنَْدَنا كِتَاُب اهللاِ َحْسبُنَا . َفاْختََلُفوا َوَكثَُر اللََّغُط . َقاَل : َفُقوُموا  ملسو هيلع هللا ىلص

ِة َما َعنِّي ، َوَال َينْبَِغي ِعنِْدي التَّنَاُزُع . َفَخَرَج اْبُن عَ  ِزيَّ َة ُكلَّ الرَّ ِزيَّ بَّاٍس َيُقوُل : إِنَّ الرَّ

  . َوَبْنيَ كِتَابِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصَحاَل َبْنيَ َرُسوِل اهللاِ 

  التخریج :

 ) عن یونس به بنحوه  ،جریر بن حازم) من طریق ٢٩٩٠أخرجه أحمد برقم

 مطوًال. 

 ) ١٦٣٧) ومسلم (٤٤٣٢) و (٧٣٦٦) و (٥٦٦٩وأخرجه البخاري (

 ،معمر بن راشد) من طریق ٣١١١) وأحمد (٧٤٧٤(في الكبرى والنسائي 

 عن الزهري به بنحوه .

  )١٦٣٧) ومسلم ( ٤٤٣١) و (٣١٦٨) و (٣٠٥٣وأخرجه البخاري (

) ٣٣٣٦) و (١٩٣٥) وأحمد (٥٨٢٦) و (٥٨٢٣( في الكبرى والنسائي

  ،سعید بن جبیرمن طریق 

  ،طاوس بن كیسان) من طریق ٢٦٧٦أحمد (و  

 ،بنحوهعن ابن عباس به وطاوس بن كیسان ) –سعید بن جبیر كالهما ( 

 )١٦٣٧( ومسلم )٤٤٣١)، و(٣١٦٨( وروایة سعید بن جبیر عند البخاري

َوَقاُلوا: َما َشْأُنُه " وفیها ،زیادة متقاربة )١٩٣٥( وأحمد )،٥٨٢٣( النسائيو 



      
  

 ٣١
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 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

، ُأو ُأوِصيُكْم بِثََالٍث: َدُعوِين َفالَِّذي َأَنا فِيِه  "َأَهَجَر؟ اْستَْفِهُموُه، َقاَل:  َخْريٌ

كَِني ِمْن َجِزيَرةِ اْلَعَرِب، َوَأِجيُزوا اْلَوْفَد بِنَْحِو َما ُكنُْت ُأِجيُزُهْم  َأْخِرُجوا املُْْرشِ

ته كذلك عند البخاري وروای، " ، َقاَل: َوَسَكَت، َعِن الثَّالِثَِة، َأْو َقاَهلَا َفُأْنِسيتَُها"

النسائي  )١٦٣٧" وعند مسلم (ملسو هيلع هللا ىلصا هجر رسول اهللا فقالو)، فیها " ٣٠٥٣(

  ".  فقالوا رسول اهللا هيجر) " ٣٣٣٦وعند أحمد ( ،) ٥٨٢٦(

  وروایة طاوس مختصرة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



      
  

 ٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

  

  املبحث الثاين

رضي اهللا عنهم اام الصحابة 
بالتعايل على مقام النبوة 

من أداء  ملسو هيلع هللا ىلصومنعهم النيب 
  رسالته واجلواب عنها.
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 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

  المبحث الثاني

 اتهام الصحابة رضي اهللا عنهم بالتعالي على مقام النبوة ومنعهم النبي 

 من أداء رسالته والجواب عنها. ملسو هيلع هللا ىلص

  

للقدح في  وأولوه بأهوائهم تمسك المبتدعة الروافض بهذا الحدیث

 ،خاصة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه  ملسو هيلع هللا ىلصصحابة رسول اهللا 

من الوصیة التي هم  ملسو هيلع هللا ىلصفزعموا أنهم تعالوا على مقام النبوة ومنعوا النبي 

ویزعمون أن تلك الوصیة كانت بالعهد بالخالفة من بعده لعلي  ،بأن یكتبها 

وأن الذي منعهم بالكتابة هو عمر رضي  ،بن أبي طالب رضي اهللا عنه 

 الوصیة كتابة عن ذلك عند فأعرض ملسو هيلع هللا ىلصواختلفوا عند النبي  ،اهللا عنه 

  .عنده من بالقیام وأمرهم

في مقالة بعنوان "كتمان احادیث الخالفة في  قال جعفر الباقري

مصادر (مدرسة الصحابة) "إنَّ الموقف المؤلم الذي سجله التأریخ لنا بمرارة 

یتمثل بمنع عمر بن الخطاب رسول اهللا َصّلى اُهللا علیِه و آله و سلم من 

   )١( سالمیة "كتابة وصیته األخیرة لألمة اإل

: أول حادث فرق المسلمین إلى شیعة وسنة ذلك هو قال التیجاني

الموقف الرهیب والخطیر الذي وقفه عمر بن الخطاب وأكثر الصحابة تجاه 

أمر سول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم عندما أراد أن یكتب لهم ذلك 

وعارضوه بشدة وقساوة وعدم  ،الكتاب الذي یعصم المسلمین من الضاللة 

                                                           

موقع مركز اإلشعاع اإلسالمي للدراسات والبحوث اإلسالمیة " " ) ١(

https://www.islam4u.com/ar/maghalat/%D9%83%D8%AA%D9%

85%D8%A7%D9%86 



      
  

 ٣٤
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 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

احترام لمقامه السامي حتى اتهموه بالهجر والهذیان، مدعین بأن كتاب اهللا 

   )١(یكفیهم فال حاجة لكتابة الرسول"

فهم ومن سار على طریقتهم من أصحاب األهواء یقدحون في 

الصحابة من خالل هذا الحدیث بأفهامهم القاصرة فیزعمون أن النبي 

وأن  ،باستخالف علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه  أراد أن یكتب ملسو هيلع هللا ىلص

الصحابة رضي اهللا عنهم وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه 

ولم یحترموا مقام النبوة فمنعوه من الكتابة قائلین أن  ملسو هيلع هللا ىلصعارضوا النبي 

 كتاب اهللا یكفینا . 

  على هذه الشبهة من وجوه :  الجواب

  اإلجمالي : الجواب أوًال: 

بأنه قد بلَّغ ما أوحي إلیه ، وقد امتنَّ   ملسو هيلع هللا ىلصأن اهللا أثنى على نبیه  -١

اهللا تعالى على هذه األمة بإكمال الدین ، وٕاتمام النعمة في قوله 

اْليَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِينَُكْم َوَأْمتَْمُت َعَليُْكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم تعالى 

ْسَالَم ِدينًا قد كتم من الدِّین ما  ملسو هيلع هللا ىلصوالقول بأن النبي   )٢( اْإلِ

بعدم تبلیغ الرسالة ،  ملسو هيلع هللا ىلصتحتاجه األمة عامة ، فیه اتهام للنبي 

 وفیه تكذیب للرب تعالى في خبره .

ومئات األحادیث النبویة  ،وردت عشرات النصوص من القرآن الكریم  -٢

َلَقْد َرِيضَ  قال تعالى  ،التي تثني على الصحابة رضوان اهللا علیهم 

َجَرِة َفَعلَِم َما ِيف ُقُلوِهبِْم َفَأْنَزَل  اهللاَُّ َعِن املُْْؤِمنَِني إِْذ ُيبَايُِعوَنَك َحتَْت الشَّ

كِينََة َعَليِْهْم َوَأَثاَهبُْم َفتًْحا َقِريبًا ابُِقوَن وقال جل شانه   )٣(  السَّ َوالسَّ
                                                           

  ٢٧الشیعة هم أهل السنة ص) ١(

 ٣سورة المائدة : ) ٢(

 ١٨سورة الفتح :) ٣(
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 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

ُلوَن ِمَن املَُْهاِجِريَن َواْألَنْ  ِذيَن اتَّبَُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِيضَ اهللاَُّ اْألَوَّ َصاِر َوالَّ

تََها اْألَْهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا  َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ َهلُْم َجنَّاٍت َجتِْري َحتْ

ویكفي ثناء اهللا ورسوله علیهم دفعًا لهذه  ، )١(  َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

 زمة.الشبهة المزع

ُسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل إَِليَْك ِمْن َربَِّك َوإِْن َملْ َتْفَعْل  في قوله تعالى  -٣ َا الرَّ َيا َأهيُّ

َفَام َبلَّْغَت ِرَساَلتَُه َواهللاَُّ َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ اهللاََّ َال َهيِْدي اْلَقْوَم 

 یمنعه أن من  ملسو هيلع هللا ىلصداللة على عصمة اهللا لنبیه  )٢(  اْلَكافِِرينَ 

 أو خوفاً  الدین من شیئا یخفي ملسو هيلع هللا ىلصأو أنه  ،من تبلیغ شرع اهللا أحد

 .أو غیر ذلك من األسباب ، ألحد محاباة

: "فدلت اآلیة على رد قول من قال: إن النبي  رحمه اهللا قال القرطبي

 )٣(كتم شیئا من أمر الدین تقیة، وعلى بطالنه، وهم الرافضة"  ملسو هيلع هللا ىلص

. 

:" أي: بلغ أنت رسالتي، وأنا حافظك اهللارحمه  وقال ابن كثیر

وناصرك ومؤیدك على أعدائك ومظفرك بهم، فال تخف وال تحزن، 

   )٤(فلن یصل أحد منهم إلیك بسوء یؤذیك " 

:" وفي قوله: واهللا یعصمك من الناس رحمه اهللا  قال ابن عاشور

عقب قوله: بلغ ما أنزل إلیك من ربك الدال على أن عصمته من 

الناس ألجل تبلیغ الشریعة. فقد ضمن اهللا له الحیاة حتى یبلغ شرعه، 

    )٥(ویتم مراده" 

                                                           

 ١٠٠سورة التوبة : ) ١(

 ٦٧سورة المائدة :) ٢(

 ) ٦/٢٤٢تفسیر القرطبي ( ) ٣(

 )  ٢/١٥١تفسیر ابن كثیر ( ) ٤(

 ) ٤/١١٤التحریر والتنویر () ٥(
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ًدا  وفي الصحیح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت :" َثَك أَنَّ ُحمَمَّ َمْن َحدَّ

َّا َأْنَزَل اهللاُ َعَليِْه َفَقْد َكَذَب ، َواهللاُ َيُقوُل: ملسو هيلع هللا ىلص  َا الرَّ  {َكتََم َشيْئًا ِمم ُسوُل َيا َأهيُّ

   )١(} اْآلَیَة . َبلِّْغ َما ُأْنـِزَل إَِليَْك 

  المفصل :  الجواب ثانیًا :

 الناس یحتاج شرعیاً  أمراً  أو وحیاً  یكن لم بكتابته ملسو هيلع هللا ىلصأن ما هم النبي  -١

ویدل على ذلك أن هذه الحادثة  ،ثم ترك كتابته ألجل ما حصل  ، إلیه

یعاود أمرهم بعد ذلك أیاما ولم  ملسو هيلع هللا ىلصعاش  وقدكانت یوم الخمیس 

بذلك ولو كان واجبا لم یتركه الختالفهم ألنه لم یترك التبلیغ لمخالفة 

  )٢(.من خالف

:" ولم تكن كتابة الكتاب مما رحمه اهللاقال شیخ اإلسالم بن تیمیة  

: ه في ذلك الوقت ؛ إذ لو كان كذلكأوجبه اهللا علیه أن یكتبه ، أو یبلغ

   )٣(ما أمره اهللا به "  ملسو هيلع هللا ىلصلَما ترك 

اختالف الصحابة رضي اهللا عنهم في إجابة أمره راجع إلى اختالفهم  -٢

وٕاال لسارع الجمیع إلى  ،في فهم أمره ، والوقوف على حقیقة معناه 

                                                           

أخرجه البخاري في "صحیحه"  كتاب تفسیر القرآن ، باب یا أیها الرسول بلغ ما أنزل ) ١(

/  ٦) ، كتاب تفسیر القرآن ، باب حدثنا یحیى (٤٦١٢) برقم:(٥٢/  ٦إلیك من ربك (

)، كتاب التوحید ، باب قول اهللا تعالى عالم الغیب فال یظهر ٤٨٥٥) برقم: (١٤٠

) ، كتاب التوحید ، باب قول اهللا تعالى یا ٧٣٨٠) برقم: (١١٦/  ٩( على غیبه أحدا

ومسلم في ، ) ٧٥٣١) برقم: (١٥٥/  ٩(أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك 

/  ١د رآه نزلة أخرى ("صحیحه" كتاب اإلیمان ، باب معنى قول اهللا عز وجل ولق

 .)١٧٧) برقم: (١١٠

 )١/٢٠٩انظر فتح الباري البن حجر () ٢(

 )٦/٣١٥منهاج السنة النبویة ( ) ٣(
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تنفیذه ، وقد جاء عنهم أنهم خلعوا نعالهم في الصالة لمجرد رؤیته 

یخلع نعله فیها ، ودون أن یأمرهم بذلك ، فهل مثل هؤالء   ملسو هيلع هللا ىلص

 یخالفون أمرًا یعتقدونه من الوحي ؟! 

: إنما جاز للصحابة االختالف في هذا الكتاب رحمه اهللا  قال المازري

مع صریح أمره لهم بذلك ألن األوامر قد یقارنها ما ینقلها من الوجوب 

ر لیس على التحتم بل على فكأنه ظهرت منه قرینة دلت على أن األم

   )١(االختیار فاختلف اجتهادهم 

: لكن ظهر لعمر ولطائفة معه أن هذا األمر رحمه اهللا  قال القرطبي

لیس على الوجوب وأنَّه من باب اإلرشاد إلى األصلح ، مع أن ما في 

 )٢( تِبيَاًنا لُِكلِّ َيشءٍ كتاب اهللا یرشد إلى كل شيء، كما قال تعالى: 

، فكره أن یتكلَّف من ذلك  من الوجع ملسو هيلع هللا ىلصومع ما كان فیه رسول اهللا 

لى أال یكتب .  ما یشق ویثقل علیه    )٣(، فظهر لهم أن األوَّ

نسخ ، أو باجتهاد  بوحي یكون أن یخلو ال بكتابته ملسو هيلع هللا ىلصما هم النبي  -٣

 تبین أن المصلحة في تركه.

همَّ بالكتاب حین ظهر له   ملسو هيلع هللا ىلص: وكان النبي رحمه اهللا  قال النووي

أنه مصلحة ، أو أوحى إلیه بذلك ، ثم ظهر أن المصلحة تركه ، أو 

   )٤(أوحي إلیه بذلك ، ونسخ ذلك األمر األول . 

هو العهد بالخالفة لعلي بن بكتابته  ملسو هيلع هللا ىلصیزعم الرافضة أن ما هم النبي  -٤

إذ أنهم  ،وفي هذا هم في غایة التناقض  ،ابي طالب رضي اهللا عنه 

 في بالخالفة عنه اهللا رضي لعلي عهد قد ملسو هيلع هللا ىلصیزعمون أن النبي 

                                                           

 )٨/١٣٤فتح الباري ( ) ١(

 ٨٩سورة النحل :) ٢(

 )٤/٥٥٩المفهم لما أشكل من صحیح مسلم () ٣(

 )١١/٩٠(  النووي على مسلمشرح ) ٤(
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

ثم یتمسكون بهذا الحدیث الذي ال یدل من قریب وال  ، كثیرة أحادیث

بل هو للدالة على همه  ،بعید على استخالف علي رضي اهللا عنه 

فقد جاء ،أقرب د ألبي بكر الصدیق رضي اهللا عنه هالع بكتابة ملسو هيلع هللا ىلص

أنها  عنها اهللا رضي عائشة روته ما مرضه بدایة في ملسو هيلع هللا ىلصعنه 

 ملسو هيلع هللا ىلص:َواَرْأَساْه ، َفَقاَل َرُسوُل اهللاِ  : « ملسو هيلع هللا ىلصوارأساه، فقال رسول اهللا  قالت:

َذاِك َلْو َكاَن َوَأَنا َحيٌّ َفَأْستَْغِفَر َلِك َوَأْدُعَو َلِك ، َفَقاَلْت َعائَِشُة: َواُثْكلِيَاْه ، 

ًسا  َواهللاِ إِينِّ َألَُظنَُّك ُحتِبُّ َمْوِيت ، َوَلْو َكاَن َذاَك َلَظَلْلَت آِخَر َيْوِمَك ُمَعرِّ

ْمُت َأْو َأَرْدُت : بَ ملسو هيلع هللا ىلصبِبَْعِض َأْزَواِجَك ، َفَقاَل النَّبِيُّ  ْل َأَنا َواَرْأَساُه ، َلَقْد َمهَ

َأْن ُأْرِسَل إَِىل َأِيب َبْكٍر َواْبنِِه ، َوَأْعَهَد َأْن َيُقوَل اْلَقائُِلوَن َأْو َيتََمنَّى املُْتََمنُّوَن ، 

وفي   )١(" ملُْْؤِمنُونَ ُثمَّ ُقْلُت: َيْأَبى اهللاُ َوَيْدَفُع املُْْؤِمنُوَن َأْو َيْدَفُع اهللاُ َوَيْأَبى ا

ِيف َمَرِضِه:  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل ِيل َرُسوُل اهللاِ الحدیث اآلخر قالت رضي اهللا عنها: 

اْدِعي ِيل َأَبا َبْكٍر َأَباِك َوَأَخاِك َحتَّى َأْكتَُب كِتَاًبا ، َفإِينِّ َأَخاُف َأْن َيتََمنَّى ُمتََمنٍّ 

  )٢("  . َواملُْْؤِمنُوَن إِالَّ َأَبا َبْكٍر َوَيُقوَل َقائٌِل َأَنا َأْوَىل ، َوَيْأَبى اهللاُ 

: وَمن توهم أن هذا الكتاب كان رحمه اهللا  قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة

بخالفة علي: فهو ضال باتفاق عامة الناس ، من علماء السنَّة ، 

والشیعة ، أما أهل السنَّة : فمتفقون على تفضیل أبي بكر وتقدیمه ، 

وأما الشیعة القائلون بأن علّیًا كان هو المستحق لإلمامة : فیقولون : 

                                                           

كتاب المرضى ، باب قول المریض إني وجع أو وارأساه أخرجه البخاري في "صحیحه" ) ١(

) برقم: ٨٠/  ٩)، كتاب األحكام ، باب االستخالف (٥٦٦٦) برقم: (١١٩/  ٧(

)٧٢١٧(. 

أخرجه مسلم في "صحیحه" كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبي بكر الصدیق ) ٢(

 .)٢٣٨٧) برقم: (١١٠/  ٧رضي اهللا عنه (



      
  

 ٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

جلّیًا ظاهرًا معروفًا ، وحینئذ فلم  إنه قد ُنصَّ على إمامته قبل ذلك نّصاً 

  . )١(یكن یحتاج إلى كتاب 

:" ومن جهل الرافضة أنهم یزعمون أن ذلك أیضاً رحمه اهللا و قال 

الكتاب كان كتابه بخالفة علي ، وهذا لیس في القصة ما یدل علیه 

بوجه من الوجوه . وال في شيء من الحدیث المعروف عند أهل النقل 

   )٢( یفة "أنه جعل علیا خل

عند كالمه على حدیث الباب: فیه بطالن ما رحمه اهللا  قال العیني

باإلمامة، ألنه لو كان عند  ملسو هيلع هللا ىلصیدعیه الشیعة من وصایة رسول اهللا 

   )٣( ألحال علیها . ملسو هيلع هللا ىلصعلي رضي اهللا عنه عهد من رسول اهللا 

َأنَّ  :عند عائشة ريض اهللا عنهاذكروا عن األسود قال: في الصحیحین و 

َعلِي�ا َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام َكاَن َوِصي�ا َفَقاَلْت : َمتَى َأْوَىص إَِليِْه َوَقْد ُكنُْت ُمْسنَِدَتُه 

إَِىل َصْدِري َأْو َقاَلْت : َحْجِري َفَدَعا بِالطَّْسِت َفَلَقِد اْنَخنََث ِيف َحْجِري َفَام 

   )٤(" يْهِ َشَعْرُت َأنَُّه َقْد َماَت َفَمتَى َأْوَىص إِلَ 

   : واختلف في المراد بالكتاب :رحمه اهللا قال ابن حجر

 ،فیه على األحكام لیرتفع االختالففقیل كان أراد أن یكتب كتابا ینص 

وقیل بل أراد أن ینص على أسامي الخلفاء بعده حتى ال یقع بینهم 

االختالف قاله سفیان بن عیینة ... ومع ذلك فلم یكتب واألول أظهر 

                                                           

 ) ١١/  ٦نبویة  ( منهاج السنَّة ال) ١(

 )٣١٨-٦/٣١٧منهاج السنة النبویة () ٢(

 )٢/١٧٢عمدة القاري ( ) ٣(

)، ٢٧٤١) برقم: (٣/  ٤( أخرجه البخاري في "صحیحه" كتاب الوصایا ، باب الوصایا) ٤(

) برقم: ١٤/  ٦( كتاب المغازي ، باب مرض النبي صلى اهللا علیه وسلم ووفاته

ب الوصیة ، باب ترك الوصیة لمن لیس له شيء ومسلم في "صحیحه" كتا  ،)٤٤٥٩(

 .)١٦٣٦) برقم: (٧٥/  ٥یوصي فیه (



      
  

 ٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

لقول عمر كتاب اهللا حسبنا أي كافینا مع أنه یشمل الوجه الثاني ألنه 

   )١(بعض أفراده واهللا أعلم 

في بعض المسائل ال  ملسو هيلع هللا ىلصما یحصل من مراجعة الصحابة للنبي  -٥

حتى یأتي  ملسو هيلع هللا ىلصألنهم یراجعونه  ،یقدح في تسلیمهم واستجابتهم 

، فیسارعون بعدها لتنفیذ  ملسو هيلع هللا ىلصالوحي بالجزم بما أخبرهم به النبي 

 األمر.

، في  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان الصحابة، رضي اهللا عنهم، یراجعون النبي 

بعض األمور قبل أن یجزم فیها، كما راجعوه یوم الحدیبیة في الخالف 

الصلح بینه وبین قریش، فإذا أمر بالشيء أمر عزیمة فال كتاب في و 

   )٢(یراجعه أحد. 

من القرائن ما دل  ملسو هيلع هللا ىلص: فلعله ظهر منه رحمه اهللا وقال المازري

على أنه لم یوجب علیهم بل جعله إلى اختیارهم فاختلف اختیارهم 

  )٣(بحسب اجتهادهم . 

إلى النبي  هاً لم یكن موج " حسبنا كتاب ربناقول عمر رضي اهللا عنه "  -٦

 بل لمن نازعه األمر .  ملسو هيلع هللا ىلص

: وقول عمر رضي اهللا عنه حسبنا كتاب اهللا رد رحمه اهللا النوويقال 

  )٤(.ملسو هيلع هللا ىلصعلى من نازعه ال على أمر النبي 

قول ابن عباس رضي اهللا عنهما " إن الرزیة كلَّ الرزیة ما حال بین  -٧

وبین أن یكتب الكتاب " لیس فیه طعن في الصحابة   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا 

وقد  ،وهو الذي بایع الصدیق والفاروق من بعده  ،رضي اهللا عنهم 

                                                           

 )١/٢٠٩فتح الباري () ١(

 )١١/٩١) ، وشرح مسلم للنووي ( ٢/٢٧١عمدة القاري ( ) ٢(

 )٢/١٧٢) عمدة القاري ( ١١/٩٢( النووي على مسلمشرح ) ٣(

 ) المرجع السابق. ٤(



      
  

 ٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

نیا وهو عنه فارق الد  ملسو هيلع هللا ىلصشهد لعمر رضي اهللا عنه أن النبي 

  . )١(راضٍ 

:وقول ابن عباس " إن الرزیة رحمه اهللا  قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة

وبین أن یكتب الكتاب " :   ملسو هيلع هللا ىلصكلَّ الرزیة ما حال بین رسول اهللا 

یقتضي أن هذا الحائل كان رزیة ، وهو رزیة في حق من شك في 

 ،خالفة الصدِّیق ، أو اشتبه علیه األمر ؛ فإنه لو كان هناك كتاب 

ة في حقه ، لزال هذا الشك ، فأما َمن علم أن خالفته حق : فال رزی

   )٢(وهللا الحمد . 

وقول ابن عباس رضي اهللا عنه هذا إنما هو اجتهاد منه ، وال شك أن 

عمر أعلم من ابن عباس ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك 

وتصویب  على عمر، هو ترجیح لرأیه،  ملسو هيلع هللا ىلصوعدم إنكار النبي  الكتابة،

  لفعله . 

اإلنكار على عمر إشارة  ملسو هيلع هللا ىلص: وفي تركه رحمه اهللا قال ابن حجر

  .  )٣(إلى تصویبه رأیه 

وأما كالم عمر رضي اهللا عنه فقد اتفق العلماء : رحمه اهللا قال النووي

المتكلمون في شرح الحدیث على أنه من دالئل فقه عمر وفضائله 

أمورا ربما عجزوا عنها  ملسو هيلع هللا ىلصودقیق نظره ألنه خشي أن یكتب 

واستحقوا العقوبة علیها ألنها منصوصة ال مجال لالجتهاد فیها فقال 

ءٍ  عمر حسبنا كتاب اهللا لقوله تعالى  ْطنَا ِيف اْلكِتَاِب ِمْن َيشْ  )٤( َما َفرَّ

                                                           

فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب أخرجه البخاري في "صحیحه" كتاب ) ١(

 .)٣٦٩٢) برقم: (١٢/  ٥( أبي حفص القرشي العدوي رضي اهللا عنه

 ) ١١/  ٦منهاج السنة النبویة ( ) ٢(

 )٨/١٣٤فتح الباري ( ) ٣(

 ٣٨سورة األنعام :) ٤(



      
  

 ٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

فعلم أن اهللا تعالى أكمل دینه  )١( اْليَْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكمْ  وقوله 

فكان   ملسو هيلع هللا ىلصفأمن الضالل على األمة وأراد الترفیه على رسول اهللا 

   )٢(. بن عباس وموافقیهاعمر أفقه من 

وجه العلماء امتناع عمر رضي اهللا عنه عن إحضار الكتاب بعدة   -٨

  :  )٣( توجیهات

  هذه في وهو علیه یشق أن من ملسو هيلع هللا ىلصعلى النبي إشفاقه 

  ملسو هيلع هللا ىلصفقصد التخفیف عن رسول اهللا  ، المرض من الحالة

 لما رأى ما هو فیه من شدة الكرب . 

  وحمله  ،خشي أن یجد المنافقون سبیال إلى الطعن فیما یكتبه

على تلك الحالة التي جرت العادة فیها بوقوع بعض ما یخالف 

 . االتفاق

: ال یجوز أن یحمل قوله أنه توهم رحمه اهللا  قال الخطابي

ظن به غیر ذلك مما ال یلیق به بحاله، لكنه الغلط علیه أو 

لما رأى ما غلب علیه من الوجع وقرب الوفاة خاف أن یكون 

ذلك القول مما یقوله المریض مما ال عزیمة له فیه، فیجد 

  )٤(المنافقون بذلك سبیال إلى الكالم في الدین.

  خشي أن یكتب أمورا ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة

لكونها منصوصة وأراد أن ال ینسد باب االجتهاد على العلماء 

  .لما قام عنده من قرائن 

                                                           

 ٣سورة المائدة : ) ١(

 )١١/٩٠شرح مسلم للنووي () ٢(

 بتصرف ) ٨/١٣٤انظر فتح الباري (  )٣(

 )٢/١٧١عمدة القاري ( ) ٤(



      
  

 ٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

رضي اهللا عنه وفضائله  عمرفقه والعلماء عدوا هذا األمر من 

   )١(وموافقته. 

 

 

 

   

  

   

                                                           

 )١/٢٠٩) ، وفتح الباري (٢/١٧٢انظر عمدة القاري () ١(



      
  

 ٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

  

  

  

  

  

  املبحث الثالث

دعوى بعضهم أن الصحابة 
اموا النيب  اهللا عنهمرضي 

  .عنها واجلواب بالتخريف ملسو هيلع هللا ىلص
  

  

  

  

  

  

  

   



      
  

 ٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

 المبحث الثالث 

  ملسو هيلع هللا ىلصدعوى بعضهم أن الصحابة رضي اهللا عنهم اتهموا النبي 

 بالتخریف والجواب عنها.

قول بعض الصحابة رضي اهللا في الصحیحین جاء في بعض الروایات 

فقالوا رسول اهللا "  وفي روایة ، اْسَتْفِهُموُه "؟  )١(َوَقاُلوا: َما َشْأُنُه َأَهَجرَ عنهم " 

وتعلقوا بها  ،وقد تمسك بها المبتدعة من الروافض وأهل األهواء "  یهجر

ومعناه اختلف كالمه بسبب  بالهجر ملسو هيلع هللا ىلصزاعمین أن الصحابة اتهموا النبي 

   )٢(ویطلق على كثرة الكالم الذي ال معنى له .  ،المرض وهو الهذیان 

: فأمرهم أن یحضروا له الكتف والدواء لیكتب لهم كتابا  قال التیجاني

یعصمهم من الضاللة ولكن الصحابة اختلفوا ومنهم من عصى أمره واتهمه 

وأخرجهم من بیته دون أن یكتب لهم شیئًا .  ملسو هيلع هللا ىلصبالهجر فغضب رسول اهللا 
)٣(   

من ِقَبل هذا الحدیث یتمثل في  ملسو هيلع هللا ىلصوطعنهم في أصحاب رسول اهللا 

یهجر  ملسو هيلع هللا ىلصقال : " إن رسول اهللا  رضي اهللا عنه أنهم یدعون كذبا أن عمر

یهجر ، بل   ملسو هيلع هللا ىلص"وهذا كذب على عمر !! لم یقل عمر : إن رسول اهللا 

الروایة في الصحیحین وغیرهما أن عمر رضي اهللا عنه قال : " إن رسول اهللا 

   )٤(قد غلبه الوجع" ملسو هيلع هللا ىلص

 على هذه الشبهة  :  اإلجمالي والجواب

                                                           

  )٢/٦٤الهجر في الكالم : الهذیان مثل كالم المحموم (غریب الحدیث للقاسم بن سالم ) ١(

 )١/٢٠٠) ، وفتح الباري ( ٥/٢٤٦انظر النهایة في غریب الحدیث واألثر (  ) ٢(

  ١٤٥ثم اهتدیت للتیجاني ص) ٣(

 )٣٢١- ٣١٨حقبة من التاریخ" عثمان الخمیس (ص/) ٤(



      
  

 ٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

یكفي في الرد اإلجمالي ما ذكرنا من فضل الصحابة رضي اهللا عنهم 

 ،فكانوا یفدونه بأرواحهم ودمائهم  ، ملسو هيلع هللا ىلصباإلضافة إلى عظیم محبتهم للنبي 

فهذا عمر رضي  ، ملسو هيلع هللا ىلصویرخص كل شيء في سبیل نجاته وأال ُیمس بسوء 

ٍء إِالَّ ِمْن َنْفِيس ، َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللاِ َألَنْ اهللا عنه یقول :  َت أََحبُّ إَِيلَّ ِمْن ُكلِّ َيشْ

: َال َوالَِّذي َنْفِيس بِيَِدِه ، َحتَّى َأُكوَن أََحبَّ إَِليَْك ِمْن َنْفِسَك َفَقاَل َلُه ُعَمُر: ملسو هيلع هللا ىلصالنَّبِيُّ 

النَّبِيُّ َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلََّم: اْآلَن َيا َفإِنَُّه اْآلَن َواهللاِ َألَْنَت َأَحبُّ إَِيلَّ ِمْن َنْفِيس ، َفَقاَل 

   )١( .ُعَمرُ 

وهو في حال شركه : أي یقول في صلح الحدیبیة وهذا عروة بن مسعود 

قوم، واهللا لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قیصر، وكسرى، والنجاشي، واهللا 

، محمدا  ملسو هيلع هللا ىلصإن رأیت ملكا قط یعظمه أصحابه ما یعظم أصحاب محمد 

واهللا إن تنخم نخامة إال وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وٕاذا 

أمرهم ابتدروا أمره، وٕاذا توضأ كادوا یقتتلون على وضوئه، وٕاذا تكلم خفضوا 

   )٢(أصواتهم عنده، وما یحدون إلیه النظر تعظیما له . 

                                                           

كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب عمر بن الخطاب   أخرجه البخاري في "صحیحه") ١(

)، كتاب االستئذان ٣٦٩٤) برقم: (١٣/  ٥أبي حفص القرشي العدوي رضي اهللا عنه (

، كتاب األیمان والنذور ، باب كیف ) ٦٢٦٤) برقم: (٥٩/  ٨، باب المصافحة (

 )٦٦٣٢) برقم: (١٢٩/  ٨كانت یمین النبي (

أخرجه البخاري في "صحیحه" كتاب الحج ، باب من أشعر وقلد بذي الحلیفة ثم أحرم ) ٢(

) ١٩٣/  ٣) ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد (١٦٩٤) برقم: (١٦٨/  ٢(

)، ٤١٥٧) برقم: (٥/١٢٣وة الحدیبیة () ، كتاب المغازي ، باب غز ٢٧٣١برقم: (

) ، كتاب المغازي ، ٤١٧٨) برقم: (١٢٦/  ٥كتاب المغازي ، باب غزوة الحدیبیة (

  )٤١٨٠) برقم: (١٢٦/  ٥باب غزوة الحدیبیة (



      
  

 ٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

 ، العلم حق ذلك لعلمت ملسو هيلع هللا ىلصوحینما تدرك كیف كان حالهم عند وفاته 

  !!  والهجر بالتخریف ملسو هيلع هللا ىلصفكیف یقال في حقهم ما قیل من اتهام النبي 

  أما الجواب التفصیلي على هذه الشبهة فمن وجوه : 

 اإلنكاري أن الذي قال عبارة " أهجر " قالها على سبیل االستفهام -١

 .للذین امتنعوا عن الكتابة 

: أهجر على االستفهام وهو أصح رحمه اهللا  قال القاضي عیاض 

 ملسو هيلع هللا ىلصألن هذا كله ال یصح منه  ،روایة من روى هجر ویهجر من

وٕانما جاء هذا من قائله استفهاما لإلنكار  ،ألن معنى هجر هذى

وتجعلوه  ملسو هيلع هللا ىلصعلى من قال ال تكتبوا أي ال تتركوا أمر رسول اهللا 

  )١(ال یهجر.  ملسو هيلع هللا ىلصكأمر من هجر في كالمه ألنه 

في حال مرضه أو   ملسو هيلع هللا ىلصووقوع الهجر بمعنى الهذیان من النبي 

صحته محال؛ ألن اهللا تعالى حفظه من حین بعثه إلى حین قبضه 

َوَما َينطُِق َعِن اهلََوى * إِن ُهَو إِال تعالى:  قالعمَّا ُیِخّل بالتبلیغ، 

كَر َوإِنَّا َلُه وقوله تعالى:   )٢( َوحٌي ُيوَحى لنَا الذِّ إِنَّا َنحُن َنزَّ

  )٣(َحلَافُِظونَ 

بعد أن ذكر نحو هذا الجواب : وهذا رحمه اهللا  القرطبيوقال 

   )٤(أحسُن ما یحمل ذلك علیه.

                                                           

 ) ،١١/٩٢( على مسلمشرح النووي ) ١(

 ٤- ٣سورة النجم :) ٢(

 ٩سورة الحجر : ) ٣(

 )٤/٥٦٠مسلم (انظر المفهم لما أشكل من تلخیص ) ٤(



      
  

 ٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

وأن قائلها  إن صحت العبارة في الروایة األخرى هجر أو یهجر  -٢

 .منه  خطأكان ذلك  ،قالها على سبیل الشك

: فلو قدَّرنا أن أحًدا منهم قال ذلك عن شكٍّ رحمه اهللا قال القرطبي 

ة قوله كان خطأ منه، وبعیٌد أن یقرَّه على ذلك  عرض له في صحَّ

القول من كان هناك ممن سمعه من خیار الصحابة وكبرائهم 

  )١(وفضالئهم، هذا تقدیٌر بعیٌد ورأيٌّ غیر سدید. 

نبي أن ذلك صدر من قائلة دهشة وحیرة منه لما رأى من حال ال -٣

، كما ملسو هيلع هللا ىلصكما دهش بعض الصحابة واحتار عند وفاته  ، ملسو هيلع هللا ىلص

  )٢(ذكر ذلك ابن حجر رحمه اهللا. 

ذكر ابن  ،ولم یرد به الهذیان  ،أن قائل ذلك أراد به شدة الوجع  -٤

أنه أراد اشتد وجعه فأطلق الالزم وأراد الملزوم  لحجر أنه ُیحتم

  )٣(ألن الهذیان الذي یقع للمریض ینشأ عن شدة وجعه.

: وأقول: هو مجاز ألن الهذیان الذي رحمه اهللا قال الكرماني

  )٤(للمریض مستلزم لشدة وجعه، فأطلق الملزوم وأرید الالزم . 

هجركم من الهجر   ملسو هيلع هللا ىلصویحتمل أن یكون المراد أن رسول اهللا  -٥

الذي هو ضد الوصل لما قد ورد علیه من الواردات اإللهیة، ولذا 

   )٥(قال في الرفیق األعلى. 

  

                                                           

 )٤/٥٦٠انظر المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم () ١(

  )٨/١٣٣انظر فتح الباري ( ) ٢(

 )٨/١٣٣فتح الباري ( ) ٣(

 )١٤/٢٩٩عمدة القاري () ٤(

 )٥/١٦٩إرشاد الساري للقسطالني ( ) ٥(



      
  

 ٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

   



      
  

 ٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

  اخلامتة
تبین أنه ال حجة  ،وفي ختام هذا البحث في هذا الحدیث الصحیح 

للطاعنین في الصحابة رضوان اهللا علیهم وخصوصًا عمر بن الخطاب 

وسأذكر هنا أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل  ،رضي اهللا عنه 

  هذا البحث :  

فما مات حتى جعل  ، شیئاً  الوحي من ملسو هيلع هللا ىلصلم یكتم النبي  -١

وتحمل في ذلك أذى القریب  ،أمته على المحجة البیضاء 

 والبعید . 

 ، جدیداً  وحیاً  یكن لم بكتابته ملسو هيلع هللا ىلصالكتاب الذي هم النبي  -٢

 أو اجتهاد تبین المصلحة في تركه . ،وٕانما وحي ُنسخ بوحي 

لذلك رجح كثیر من أهل  ،الكتاب كان لرفع الخالف والتنازع  -٣

 العلم أنه أراد أن یكتب باستخالف أبي بكر رضي اهللا عنه . 

فلذلك حمل  ،لألمر قرائن تحمله من الوجوب إلى الندب  -٤

 ظهرت لقرائن الندب على ملسو هيلع هللا ىلصبعض الصحابة أمر النبي 

 . لهم

 ، عنه وٕاعراضا اعتراضا ملسو هيلع هللا ىلصلم یترك الصحابة أمر النبي  -٥

 تلك الحال الشدید من المرض . وٕانما إشفاقًا علیه وهو في 

 ، بالهجر ملسو هيلع هللا ىلصلم یصف الصحابة رضي اهللا عنهم النبي  -٦

وٕانما كان ذلك استفهامًا إنكاریًا من الفئة التي أرادت أن تأتي 

 بالكتاب لمن اعترضت على الكتابة . 

  

   



      
  

 ٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

  فهرس املصادر واملراجع
  القرآن الكریم . .١

المؤلف: أحمد بن  ،إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري .٢

المطبعة الكبرى األمیریة، الطبعة  ،محمد القسطالني

  هـ ١٣٢٣السابعة، 

المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن  ،التحریر والتنویر .٣

 ،تونس –الناشر : الدار التونسیة للنشر  ،عاشور التونسي

  ه ١٩٨٤سنة النشر: 

المؤلف: أبو الفداء إسماعیل بن  ،تفسیر القرآن العظیم .٤

 ،تحقیق: سامي بن محمد سالمة ،ر بن كثیر القرشيعم

هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانیة  ،الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع

  م ١٩٩٩ -

  محمد التیجاني السماوي . ،ثم اهتدیت  .٥

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد  ،الجامع ألحكام القرآن .٦

دار  ،تحقیق: أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش ،القرطبي

  م ١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الطبعة الثانیة  ،ةالكتب المصری

إلى مقتل الحسین   ملسو هيلع هللا ىلصحقبة من التاریخ من وفاة النبي  .٧

 ،المؤلف: عثمان بن محمد الخمیس ،رضي اهللا عنه 

الطبعة الثالثة  ،مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزیع 

  هـ . ١٤٢٧

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب  ،السنن الصغرى للنسائي .٨

مكتب المطبوعات  ،تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة ،النسائي

  ١٩٨٦ – ١٤٠٦الطبعة الثانیة،  ،اإلسالمیة



      
  

 ٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

 ،المؤلف : محمد التیجاني السماوي ،الشیعة هم أهل السنة  .٩

  لندن . ،مؤسسة الفجر 

محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري  ،صحیح البخاري .١٠

ولى، لطبعة: األ-بیروت  -الناشر: دار طوق النجاة  ،الجعفي

 هـ ١٤٢٢

الناشر : دار  ،مسلم بن الحجاج النیسابوري ،صحیح مسلم .١١

مصورة من الطبعة التركیة المطبوعة في - بیروت  -الجیل 

 .هـ ١٣٣٤استانبول سنة 

دار  ،بدر الدین العینى ،عمدة القاري شرح صحیح البخاري .١٢

  إحیاء التراث العربي.

 ،ابن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحیح البخاري .١٣

  ١٣٧٩دار المعرفة، 

 ،المؤلف: أبو عبد اهللا الحاكم ،المستدرك على الصحیحین .١٤

 لبنان  –بیروت  -الناشر: دار المعرفة 

 ،أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل .١٥

دار المنهاج، الطبعة:  - الناشر: جمعیة المكنز اإلسالمي

 م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١األولى

المؤلف: أبو  ،المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم  .١٦

تحقیق : محیي الدین  ،العباس أحمد بن عمر بن إبراهیم القرطبي 

محمود  -یوسف علي بدیوي  -أحمد محمد السید  -دیب میستو 

بیروت، دار الكلم  -إبراهیم بزال . الناشر: دار ابن كثیر، دمشق 

 ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٧لى، الطبعة: األو  ،بیروت  –الطیب، دمشق 

  م



      
  

 ٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

 ،منهاج السنة النبویة في نقض كالم الشیعة القدریة  .١٧

 ،المؤلف: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة 

الناشر: جامعة اإلمام محمد بن سعود  ،تحقیق : محمد رشاد سالم

  م ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦الطبعة: األولى،  ،اإلسالمیة

المؤلف: أبو  ،الحجاج المنهاج شرح صحیح مسلم بن .١٨

الناشر: دار إحیاء  ،زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي

  ١٣٩٢الطبعة: الثانیة،  ،بیروت –التراث العربي 

المؤلف: مجد الدین أبو  ،النهایة في غریب الحدیث واألثر .١٩

محمود محمد  -تحقیق: طاهر أحمد الزاوى  ،السعادات ابن األثیر

 م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩، المكتبة العلمیة ،الطناحي

   



      
  

 ٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 
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 د   اُِْمَِِ ٍب أَِ  ًَِ ْ ُْا ََُْه 

 

17. minhaj alsunat alnabawiat fi naqd kalam alshiyeat alqadariat 

, almualafi: taqi aldiyn 'abu aleabaas 'ahmad bin eabd alhalim aibn 

taymiat , tahqiq : muhamad rashad salima, alnaashir: jamieat 

al'iimam muhamad bin sueud al'iislamiati, altabeata: al'uwlaa, 1406 

hi - 1986 m 

18. alminhaj sharh sahih muslim bin alhajaji, almualafu: 'abu 

zakariaa muhyi aldiyn yahyaa bin sharaf alnawawii, alnaashir: dar 

'iihya' alturath alearabii - bayrut, altabeata: althaaniatu, 1392 

19. alnihayat fi gharayb alhadith wal'athra, almualafi: majd 

aldiyn 'abu alsaeadat aibn al'athira, tahqiqu: tahir 'ahmad alzaawaa - 

mahmud muhamad altanahi, almaktabat aleilmiatu, 1399hi - 1979m 

 


